Warszawa, 5 lutego 2013 r.
DEPARTAMENT
PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH
DPE‐492‐(1)/2013/AWŚ
Panie/Panowie Prezesi
przedsiębiorstw energetycznych
wg rozdzielnika

W nawiązaniu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania
wyjaśniającego, dotyczącego kwalifikowania paliw do biomasy pochodzącej z upraw
energetycznych, informuję jak poniżej.
W związku z powziętymi przez Urząd Regulacji Energetyki informacjami, wskazującymi
na możliwe do zaistnienia nieprawidłowości przy kwalifikowaniu paliw do biomasy
pochodzącej z upraw energetycznych, Prezes URE pismem z dnia 5 października 2012 r.,
znak: DPE‐492‐83(1)/2012/AWŚ, zwrócił się do Państwa z prośbą o przekazanie listy
teleadresowej dostawców biomasy pochodzącej w upraw energetycznych, którzy po dniu
1 października 2012 r. dostarczali ww. biomasę do Państwa jednostek wytwórczych
wykorzystujących biomasę w procesie wytwarzania energii elektrycznej.
Przesłane

podczas

trwającego

postępowania

wyjaśniającego

przez

dostawców

i/lub „wytwórców” paliw, informacje i dokumenty nie wskazały jednoznacznie
na możliwość uznania spalanej w Państwa jednostkach wytwórczych biomasy za biomasę
pochodzącą z upraw energetycznych.
W związku z powyższym, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), proszę o przekazanie w terminie do dnia
31 marca 2013 r., wszelkich dokumentów (w tym także protokołów z przeprowadzonych
przez Państwa kontroli dostawców i/lub „wytwórców” paliw – jeśli są w Państwa
dyspozycji)

potwierdzających

możliwość

zakwalifikowania

spalonej

w

Państwa

jednostkach wytwórczych w 2012 roku biomasy, do biomasy pochodzącej z upraw
energetycznych. Dokumenty te powinny w sposób jednoznaczny wskazywać rodzaj
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i postać danego rodzaju biomasy (pochodzącej z upraw energetycznych), lokalizację oraz
areał powierzchni objętej ww. uprawą energetyczną.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku biomasy pozyskiwanej poza granicami
kraju, dokumenty pozwalające na zaliczenie danego rodzaju biomasy do biomasy z upraw
energetycznych powinny pochodzić od organów lub instytucji z kraju pochodzenia
i dotyczyć każdej partii paliwa dostarczonego na teren Polski, a także powinny zostać
zalegalizowane zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.) lub zgodność
przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać
potwierdzona w sposób określony w art. 3 zd. 1 Konwencji Haskiej z dnia 5 października
1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 112, poz. 938), czyli klauzulą apostille.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z brzmieniem § 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach
energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229), uprawy
energetyczne to „plantacje zakładane w celu wykorzystania pochodzącej z nich biomasy
w procesie wytwarzania energii”.
Wszystkie dostarczane do URE dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi
(na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych
dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę
lub

osobę

upoważnioną

do

reprezentowania

przedsiębiorcy.

Umocowanie

do reprezentowania przedsiębiorcy powinno wynikać z udzielonego pełnomocnictwa,
przesłanego do Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
w wysokości 17 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282) albo uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty
skarbowej, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego,
doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopię dowodu zapłaty od dokumentu
stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
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kopii zgodnie z § 3 ust. 1 w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów
z 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy – Prawo energetyczne,
karze podlega ten, kto odmawia bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza
w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których
mowa w art. 28 ww. ustawy. Przy tym, pod pojęciem odmowy udzielenia informacji
rozumiane jest także przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi.
Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie na stronie internetowej URE zostaną
zamieszczone nowe, przykładowe załączniki do wniosków o wydanie świadectw
pochodzenia dla jednostek wytwórczych spalających biomasę (jednostki dedykowane
i układy hybrydowe) w związku z dodatkowymi wymaganiami dla tych jednostek
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.,
a dotyczącymi stosowania paliwa pomocniczego.
W kierowanej do Urzędu korespondencji należy powoływać się na nasz numer pisma.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia:
Katarzyna Szwed‐Lipińska
Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych
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